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Over de variabiliteit van Phfllocharis undulata (L.)

(Col., Chrysom.)

door

S, J. VAN OOSTSTROOM

In de jaren 1937, 1938 en 1939 werden door Jhr. W. C. v a n
H e u r n, in dien tijd leeraar aan de N.I.A.S., de Nederlandsch
Indische Artsenschool te Soerabaja (Java), in den tuin van deze
school een groot aantal exemplaren van Phyllocharis undulata (L. )

verzameld. Deze kever kwam daar ieder jaar in grooten getale voor

op de tot de familie der Verbenaceae behoorende heester Clero-

dendron calamitosum L. Door de bereidwilligheid van Jhr. Van
H e u r n was ik in de gelegenheid, zijn materiaal nader te onder-

zoeken en een indruk te krijgen van de variabihteit van het kleuren-

patroon der dekschilden, die zich bij deze soort blijkt voor te doen.

Een deel van het onderzochte materiaal, ruim 100 exemplaren, be-

vindt zich thans in mijn collectie. Verder kon ik de exemplaren
van het Amsterdamsche en Leidsche Museum bij het onderzoek
betrekken.

Uitgaande van den typischen vorm, blijkt aan de eene zijde de
tendens tot het optreden van zeer donker gekleurde, aan de andere
zijde van zeer lichte exemplaren te bestaan. Het is hierbij mogelijk

om, te beginnen met de lichte voorwerpen een reeks van bij elkaar

aansluitende vormen op te stellen, die eindigt met de zeer donkere
exemplaren. Dit geldt speciaal voor de dekschilden ; de teekening

van het halsschild is bij al deze vormen vrijwel constant ; het is

geel of oranjegeel aan de 'randen en vertoont in het midden een

van den voorrand tot den achterrand doorloopende blauwzwarte
vlek.

Bij den typischen vorm van Phyllocharis undulata (L. ) zijn de
gele of oranjegele dekschilden voorzien van een tweetal blauw-
zwarte, gegolfde dwarsbanden, terwijl ook de punt van de dek-
schilden blauwzwart is. De voorste dwarsband is in het midden
naar voren tot aan het eveneens blauwzwarte schildje verbreed en
sluit zoodoende ter weerszijden een gele schoudervlek in (fig. 1,

a). De tweede dwarsband is vaak, doch niet steeds, wat smaller

dan de eerste. Hij is geheel vrij van den eersten dwarsband en van
dezen gescheiden door een naar voren omgekeerd- V-vormig uitge-

trokken gelen band. De blauwzwarte punt van de dekschilden hangt
aan den naad samen met den tweeden donkeren dwarsband. Deze
tweede donkere band, de donkergezoomde naad benevens het don-
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kere uiteinde der dekschilden sluiten een gele vlek in, die zich tot

den zijrand der dekschilden uitstrekt.

Dat de hier beschreven vorm de typische door Linnaeus
met den naam Chrysomela undulata aangeduide is, blijkt, wanneer
wij zijn beschrijving der dekschilden vergelijken met de hierboven
gegevene : ,, Elytra rufa : fascia Prima latior undata, ad suturam
antrorsum porrecta ; Secunda angustior, magis undulata ; Teftia in

apice, ad suturam coiens cum secunda" (Amoenitates Academicae
VI, 1763, p. 393 en 394).

Bij dezen typischen vorm sluiten exemplaren aan, waarbij de
tweede blauwzwarte dwarsband ook aan den zijrand met de don-
kere punt samenhangt, zoodat nabij den top een gele, geheel in-

gesloten vlek overblijft.

Fig. 1. a: Dekschilden van den typischen vorm van Phyllocharis undulata (L.) ;

b en c : linker dekschild van ab. col. intercupta, b typisch, c met in vlekjes op-
gelosten gelen band ; d : id. van ab. col. heurnii ; e : id. van ab. col. obscura ;

f : id. van ab. col. timorensis ; g. id. van ab. col. sexmaculafa. De bestippeling

der dekschilden is op de teekening weggelaten.

Gaat de eerste donkere dwarsband aan den naad met den twee-

den samenhangen, dan gaat dit veelal gepaard met een breeder

worden van beide banden, d.w.z. een smaller worden van den
er tusschen liggenden gelen band, die dan ook naar voren niet meer
omgekeerd- V-vormig uitgetrokken is. Dit doet zich voor bij de ab.

coLinterrupta,nov. ab. (fig. 1, b). Ook bij dezen vorm kan, even-

als bij den typischen, de gele vlek nabij de top geheel ingesloten zijn.

Steeds verder kan de tusschen beide donkere banden ingesloten

gele band reduceeren ; hij valt in eenige onregelmatige vlekjes uit-

een (fig. 1, c), om ten slotte bijna geheel te verdwijnen ; slechts

een vlek aan den zijrand blijkt zeer constant te zijn. In dit geval

is het geel dus gereduceerd tot een schoudervlek, een vlek aan den
zijrand en een nabij den top : ab. col. heurnii, nov. ab. (fig. 1, d).

Eindelijk verdwijnt ook deze laatste vlek : ab. col. obscura, nov.

ab. (fig. 1, e).

Naar de andere zijde kan, uitgaande van den typischen vorm,

de voorste donkere dwarsband in drie stukken uiteenvallen, zoodat

de gele schoudervlek aan den naad met den gelen dwarsband gaat

samenhangen : ab. col. timorensis, nov. ab. fig. 1, f), terwijl ook
nog de gele vlek nabij den top der dekschilden met den gelen

middenband kan gaan samenhangen : ab. col. sexmaculata, nov.
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ab. (fig. 1, g). Bij dezen laatsten vorm is het blauwzwart dus ge-

reduceerd tot een vlek aan den naad bij het schildje, een vlek aan
den zijrand iets voor het midden, een vlek aan den zijrand iets

achter het midden en ten slotte een zwarte zoom langs het uit-

einde van den naad, samenhangend met de topvlek. Niet onmo-
gelijk is dat er vormen bestaan, waarbij het geel zich nog verder

uitbreidt ; dergelijke exemplaren zag ik echter nog niet.

De typische vorm en de ab. interrupta komen rijkelijk voor in

het door Jhr. Van Heurn te Soerabaja verzamelde materiaal.

Ook exemplaren van deze ab., waarbij de gele band in vlekjes

opgelost is, komen vrij veel voor. Zoowel van ab. heurnii als van
ab. obscura trof ik in het materiaal slechts een tweetal exemplaren
aan. Vertegenwoordigers van ab. timorensis en ab. sexmaculata

waren er niet in aanwezig. Deze beide aberraties werden verzameld

op de Kleine Soenda-eilanden.

Van den typischen vorm en de verschillende aberraties zag ik

in de bovengenoemde collecties de volgende exemplaren :

Typische vorm :

Indo-China: Hanoi, 1903, in coll. Kerkhoven en coll. Veth, thans

in Mus. Leiden.

Java: zonder nadere vindplaats, Keiler (Mus. A'dam) ; id., Dr. H. B o s

(Mus. Leiden) ; Java merid., 1500', 1891, H. Fruhstorfer (Mus. Leiden) ;

Batavia, Mei 1908, E. Jacobson (Mus. Leiden); Buitenzorg, coll. Veth
(Mus. Leiden) ; Bandoeng, coll. Veth (Mus. Leiden) ; id.. S ij t h o f f (Mus.
Leiden) ; Semarang, Nov. en Dec. 1905, Drescher (Mus. A'dam) ; id.,

P. H. van Doesburg (Mus. Adam) ; Semarang, Srondol, Aug. 1909,

E. Jacobson (Mus. Leiden) ; Ambarawa, Lude kin g (Mus. Leiden) ;

Klaten, coll. Veth (Mus. Leiden); Moelo, Maart 1911, Drescher? (Mus.
A'dam) ; Toegoe, J. D. Pasteur (Mus. Leiden) ; Soerabaja, tuin N.I.A.S.,

1937, 1938, 1 Juni 1939, Jhr. W. C. van Heurn (Mus. A'dam; Mus. Leiden;
coll. v. Ooststr.) ; Ardjceno, Hekmeyer (Mus. Leiden) ; Malang, P. Gr o en-
fa art (coll. V. Ooststr.) ; Tengger geb., 2000', 1890, H. Fruhstorfer (Mus.
Leiden) ; G. Lamongan, Dec. 1917, Drescher (Mus. A'dam).

Madoera: Jan. 1914, P. Buitendijk (Mus. Leiden).

Ba we an: "Regenzeit", H. Fruhstorfer (Mus. Leiden).

Bali: Bleeker (Mus. Leiden).

Lombok: Sapit, 2000', Apr. 1896, H. Fruhstorfer (Mus. Leiden). Dit

is een overgang naar ab. sexmaculata.

Soembawa: v. Lansb. (Mus. Leiden).

Timor: Wienecke (Mus. Leiden).

Celebes: Saleyer, JuU 1880, H. E. D. Engelhard (Mus. Leiden).

Voorts een tweetal exempl. van Pandamas, Mts. Oeker (waar?), 1898, J. B.

Le dru (Mus. Leiden).

ab. interrupta, nov. ab. :

Indo -China: Hanoi, 1903, coll. Veth (Mus. Leiden).

Java: Soerabaja, tuin N.I.A.S., 1937. 1938, 1 Juni 1939, Jhr. W. C. van
Heurn (Mus. Leiden, hierbij het type: een ex. verz. 1 Juni 1939; Mus. A'dam;
coll. v. Ooststr.).
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ab. heurnii, nov. ab. :

Java: Soerabaja, tuin N.I.A.S., 1 Juni 1939, Jhr. W. C. van Heurn
{type in Mus. Leiden; 1 ex. in coll. v. Ooststr.).

ab. obscura, nov. ab. :

Java: Soerabaja, tuin N.I.A.S., 1 Juni 1939, Jhr. W. C. van Heurn
{type in Mus. Leiden ; 1 ex. in coll. v. Ooststr.).

ab. timorensis, nov. ab. t

Timor: S. Müller (Mus. Leiden, 4 exempl.) ; Wiene eke (Mus. Lei-

den, 3 exempl., één hiervan de type).

ab. sexmaculata, nov. ab. :

Timor: S. Müller (Mus. Leiden, 1 exempl.); Wienecke (Mus. Lei-

den, 1 exempl., type).

Bovendien komt volgens B a 1 y (in Transact. Entomol: Soc. Lon-
don, Third series, IV, 1867, p. 283 ; in Ann. Soc. Entom. France,

Série 6, IX, 1889 (1890) p. 488) de soort in Malacca, Singapore
en op nog diverse andere plaatsen in Indo-China voor.

Biologische bijzonderheden over de soort zijn te vinden in een ar-

tikel van S. Leefmans, Een lastige Clerodendronvijand, in De
Tropische Natuur V, afl. 6, Juni 1916, p. 83. Hier worden ook
nog Clerodendron speciosissimum Paxt., C. Blumeanum Schauer, C.

Thomsonae Balf. en C. Siphonanthus R. Br. genoemd als soorten,

die door Phyllocharis undulata (L.) werden aangetast. Een duide-

lijk beeld van de aantasting geeft een foto op p. 86 van genoemd ar-

tikel.

Oegstgeest, September 1946.

Summary.
Descriptions are given of the typical form (fig. 1, a) of Phyl-

locharis undulata (L. ), and of some aberrations in the colour-pattern

of the elytra, viz. ab. col. interrupta, nov. ab., fig. 1, b, c (Indo Chi-

na : Hanoi ; Java : Soerabaja) ; ab. col. heurnii, nov. ab., fig. 1, d

(Java: Soerabaja) ; ab. col. obscura, nov. ab., fig. 1, e (Java:

Soerabaja) ; ab. col. timorensis, nov. ab., fig. 1, f (Timor), and
ab. col. sexmaculata, nov. ab., fig. 1, g (Timor).


